Inbjudan till workshop
Foundation

25 april 2017

Hållbara affärer på nya marknader

Khi Solar One (KSO) är det första soltornet för termisk solkraft i Sydafrika med en produktion på 50 MW. KSO
täcker en area på 140 hektar med totalt 576 800 m2 heliostater (rörliga speglar). Soltornet är 205 meter högt.

Är du intresserad av att få tillgång till internationella marknader, ökade möjligheter till
innovationer, best practise och samtidigt bidra till hållbara lösningar på globala problem?
Då är du välkommen på en workshop där du får möjlighet att diskutera hur företag genom att
samarbeta kan växa på internationella marknader och på så sätt bidra till en ”koldioxidsnål
ekonomi” lokalt och globalt.
• Aman Baboolal från Green Cape kommer att berätta om marknaden och möjligheter
till affärer för ”cleantech” i Sydafrika.
• Svenska företag och organisationer berättar om sina planer för internationalisering och
idéer kring nya affäsmodeller.
Datum: 25 april 2017
Tid: 12.00 till 15.30 (Lunch ingår)
Plats: LIFE Academys lokaler på Stymannen Företagscenter, Köpmannagatan 2, Karlstad
Anmäl deltagande senast 21 april till marlene.gustavsson@life.se

Bakgrund

Behovet av hållbara lösningar, innovationer och produkter, särskilt när det gäller förnybar energi och energieffektiviserande system, finns i hela världen och är en viktig
del i en koldioxidsnål ekonomi, inte minst för att lyfta människor ur fattigdom.

I en förstudie som medfinansieras av Tillväxtverket och Region Värmland undersöker LIFE Foundation tillsammans med Per Eiritz AB, LW Learningwell West AB, Perfekta AB och SC Burman AB vilka hinder och
möjligheter det finns för företag i Värmland, Dalarna och Gävleborg som vill stärka branschen, skapa internationella affärsmöjligheter och på så vis bidra till en hållbar utveckling även i Afrika och andra delar av världen.
Vid workshopen medverkar GreenCape som är en icke vinstdrivande organisation med huvudkontor i Kapstaden, Sydafrika. GreenCape ger support till företag och investerare med fokus på förnybar energi och grön
ekonomi i syfte att underlätta etablering och tillväxt. Visionen är att Sydafrika ska bli navet för grön ekonomi.
Läs mer om GrenCape på www.green-cape.co.za
Förstudien pågår från hösten 2016 till våren 2017.

